
RDEČI  PONY ALI  KAKO  DOBIŠ  KAJ  ŽELIŠ 2

PRIZORIŠČE :drvarnica , uporabljena  za odlaganje stare šare in vrtna klop pod 
oknom 

OSEBE: 

PONY ( staro  zavrženo  kolo )

NARATOR ( moder povezovalec )

DEČEK ROKEC  ( gibalno  oviran  otrok )

MAČEK (povezovalec med  dečkom  in  pony-jem , dečkov  podpornik in  pony-eva 
vez  med  drvarnico  in  zunanjim  svetom )

PODGANA ( siten skeptikin  negator  sikreta )

Če si pony želi dečka, ki ga bo imel rad se najde tudi deček , ki si želi kolo, ki ga bo 
lahko obvladal , vesolje bo poskrbelo, da se ta dva srečata . O tem govori stara 
modrost imenovana SICRET.

Starostna skupina  5+

   1.PRIZOR ( reflektor  osvetli  drvarnico  in  Naratorja )

NARATOR :« V zapuščeni  drvarnici  predmestne hiše  je  bilo  odloženo staro kolo , 
znamke Pony . Pony je  živel  od  spominov  na svojo mladost . Bil  je srečen  pony . 
Vsaj  mislil je tako . Grel se je  ob spominih  in jih  radostno  pripovedoval svojim 
prijateljem . Imel je veliko željo , po  novih  kolesarskih  dogodivščinah s fantkom, ki 
ga bi  imel  rad .  

( reflektor  osvetli  okno  na  katerem sedi  deček , narator  se premakne na 
osvetljeni  del  scene )

NARATOR: Na drugem  koncu  dvorišča je  na  klopci  zelo  rad  posedal Rok , deček 
, ki  je  že  od  rojstva  imel  težave  pri  gibanju . A Rokec  je verjel , da se  sanje 
uresničijo in  njegove  sanje  so  bile , da  bi  dobil  takšno  kolo s  katerim  bi  se  tudi 
on  lahko  vozil . »

( na sredini  obeh  scen , ki sta  sedaj  osvetljeni )
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NARATOR : » Kljub temu  , da  sta bila  tak  blizu drug drugega  se  nikoli ne  bi 
spoznala , če  v srcu ne  bi  verjela , da  se jima lahko  želje  uresničijo … In tako  so 
se  začeli  dogajati   čudeži…«

  2. PRIZOR ( drvarnica )

PONY : » Res imam  srečo , da  se  imam  česa  spominjati , da sem  prevozil  toliko 
skritih  poti , tekmoval  z  pobalini  iz  ulice in  nič koliko krat peljal  otrokom  torbe  iz 
šole . Kako  ponosni  so  bili  name ! Res  sem  najsrečnejše  kolo  pod  soncem  . » 

PODGANA  ( zaničljivo , posmehljivo ) : » Pha , kako si neumen! Nič bolj nisi srečen 
kot jaz, ki nikoli nisem bila srečna ! Pozabili so nate , da si sploh kdaj obstajal in 
ljudje te ne marajo , prav tako kot ne marajo mene … Poglej se ! Tu ležiš , ves 
zaprašen , pokvarjen , umazan in ponavljaš stare zgodbe , ter čakaš , da boš zrjavel 
… Prav nihče se ne spomni nate , kajti , če bi se te spomnili , bi te prodali za staro 
železo , ha ha ha ha ha  … Jaz sem nagnusna stara podgana , ti pa neuporabno 
staro kolo … »

PONY ( prijazno ) : » Ooooo to pa ne ! Sploh nisi nagnusna ! Samo poglej se , kako 
lepo se ti svetijo brčice v sončnih žarkih in v luninem siju in kakšna mojstrica si šele v 
preživetju ! Nobena druga žival ti ni podobna v tem ! In tudi muc ti ni kos , nisi nič 
ponosna na to ? Pa tudi jaz nisem tako neuporaben , kot trdiš , samo gume bi mi bilo 
potrebno zamenjati in luč , pa bi že lahko dirjal s kakšnim pobalinom po drevoredu 
gor in dol … Veš imam sanje … »

PODGANA  ( zaničljivo ) : » Kakšne sanje neki ? Sanje so za majhne otroke in za 
tiste , ki spijo … Jaz nikoli ne spim, vsaj z obema očesoma naenkrat ne , da me 
Mrnjav ne ujame … Sanje so za bedake , ki ne rabijo nikoli razmišljat , kako bodo 
preživeli in sanje se nikoli ne uresničijo … Realnost fant moj , realnost v tem je 
prihodnost …. Si moreš misliti , da so mi miške danes dopoldan pojedli keks , ki sem 
si ga privlekla iz stanovanja ? Otročad nevzgojena ! Jim že pokažem, ko jih dobim v 
kremplje , ušesa jim navijem in brke jim zaviham ! Samo naj se me pazijo ! Pa tudi 
zatožila jih bom , da jim s palico hlače izmerijo … Današnja mladina ni prav nič več 
kot je treba … »

PONY  ( spravljivo ) : » Daj no , ne bodi tako ostra do otrok , otroci imajo vedno velike 
in lačne oči , sploh , če se gre za sladkarije … Odpusti jim , ti si lahko pridobiš še 
veliko takšnih ali drugačnih piškotov ….. Kar se pa tiče sanj …. Jaz verjamem vanje 
… In tudi otroci verjamejo v sanje … (zapoje)

Če si res močno želiš …

Verjemi , le verjemi !
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In ko se v sanje potopiš si radostno to vzemi …..

Če res močno si zaželiš ,

Vesolje bo naredilo,

Da željo bo na en lep dan

Ti tudi izpolnilo…..

PODGANA  ( posmehljivo ) : » Ti samo sanjaj , a vedi, da nimaš nobene možnosti , 
da bi te kateri od otrok še želel , sedaj imajo otroci takšna kolesa , da se tebi še sanja 
ne … Pha  , da bi bil ponosen nate, ha ha ,ha si pa smešen ! »

 ( Podgana  odide za njo se razlega smeh , iz ulice pa se slišijo glasovi razigranih 
otrok ) 

SAMOKOLNICA (se odkašlja in previdno reče ) : »Lep dan pony , lep dan ! Nič ne 
maraj za podgano !  Zunaj  je krasen dan . pomladen , sončen in topel , nasmejan in 
razigran … Rokec že poseda na sončni klopi in kako si ti ? Kako si ti? »

PONY ( veselo ) :« Ooooo , lepo sem , ob tako dobrih novicah je vsak Pony dobro … 
Praviš, da Rokec že poseda na klopi ?  Rad imam pomladne  dneve in še rajši imam 
srečne otroke … Kako je svet lep , a ne ? Veš povedati ti moram skrivnost ! »

SAMOKOLNICA : » Ja kakšno skrivnost pa imaš ? »

PONY : » Veš imam sanje … Take lepe in srečne sanje in močno , močno verjamem 
vanje ! Tako močno , da včasih kar čutim sapo pomladnega vetra , ki boža moja 
kolesa … Sanjam , da bo se nekega srečnega dne z menoj peljal deček , bil bo 
ponosen in srečen in veš kaj ? Vem , da se mi bodo te sanje uresničile …. »

SAMOKOLNICA ( začudeno ) : » Ježešna otrok ljubi ! Kako pa se ti naj tvoje sanje 
uresničijo , ko pa imajo današnji otroci taka moderna kolesa ? Otroku , ki bi vozil 
starega poniya bi se vendar vsi smejali ! Kako pa naj bo otrok ponosen na Pony 
kolo , ti časi so minili ! «

PONY  : » Ne vem kako , pa vendar vem in čutim , da se bodo ! Ker si močno želim 
in ker res močno verjamem bo , mora prit ta dan ! In veš , to bo srečen dan … Otroci 
a vi verjamete v to , da se ti želje uresničijo ?? » 

(zapoje)

                                                                                                                                  

Če si res močno želiš …

Verjemi , le verjemi !
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In ko v sanje se spustiš si radostno to vzemi …

Če res močno si zaželiš

Vesolje bo naredilo ,

Da željo bo na en lep dan

Ti tudi izpolnilo

SAMOKOLNICA ( preplašeno ) : » Jejžešna pony , pony , seveda ti želim , da bi se ti 
sanje uresničile , saj si vendar najboljše Pony kolo , kar jih poznam , pa vendar se 
bojim , da si res preveč želiš …Hmmm … Morda bi si raje želel , da te premaknejo , 
do vrat , od koder bi lahko opazoval te srečne otroške obrazke , to bi bilo veliko 
verjetneje , da se ti uresniči … »

PONY  : » Ampak jaz vem , kako so otroci srečni , ne da bi to videl , jaz si želim , da 
bi imel svojega fantiča , ki bi bil srečen z menoj!«

3.PRIZOR ( klopca pod oknom deček in maček na klopi , deček boža mucka in mu 
prigovarja …) 

DEČEK : » Mrnjav ti verjameš v to, da se ti sanje lahko uresničijo? Jaz si želim, da bi 
si našel kolo s katerim bi se tudi jaz lahko vozil … Saj vem, da težko, ker imajo 
današnja kolesa drogove tako visoko, da bom težko dvignil nogo tako visoko ne da bi 
izgubil ravnotežje .. Pa vendar si želim tako močno želim, da včasih kar sanjam kako 
drvim po ulici s drugimi otroki… Vem Mrnjav , da mora obstajati kolo , ki bo primerno 
zame . O tem sem prepričan , res trdno prepričan , res trdno prepričan ! In ker vem, 
da se želje uresničijo , se bo tudi moja ! Sanje morajo biti  drzne in brez meja , ker je 
sreča na strani pogumnih … Veš včeraj sem sedel tukaj in ker te ni bilo sem si čas 
krajšal s sanjarjenjem in skoraj sem že mislil, da se peljem zares, ko se mi je veter 
zagnal v lase…. In veš kaj sedaj berem ? O druščini, ki se s kolesi podi na okoli in 
lovi prave pravcate lopove…«

MUC : » To pa je res kul želja , kar vidim te  z vetrom v laseh , kako se podiš po 
dvorišču na kolesu . Veš kaj , mislim, da se bo našlo posebno super kolo za 
posebnega super fanta ! Mjauuu , seveda verjamem v sanje , meni se pogosto sanja 
o kakšni slastni miški in vedno se v drvarnici najde kakšna zame, mrnjau, brrrm 
brrrm… In prav sedaj sem se spomnil na to, da nebi bilo slabo it pogledat spet malo 
tja not , zdaj pa zapri oči in si močno želi svojo željo , da se bodo sanje lažje 
uresničile in želim ti, da bi se v sanjah že danes lahko peljal na kolesu, jaz pa grem 
malo pogledat naokoli za svojimi željami….« ( skoči iz dečka in odide, deček zapoje )
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Če si res močno želiš …

Verjemi , le verjemi !

In ko se v sanje potopiš si radostno to vzemi …..

Če res močno si zaželiš ,

Vesolje bo naredilo,

Da željo bo na en lep dan

Ti tudi izpolnilo…..

NARATOR: » Moraš si želeti in zares verjeti, skoraj že čutiti in nikoli podvomiti , ker 
vesolje poskrbi za stvari, da se tako zgodijo, da ti željo izpolnijo….

4 PRIZOR  ( drvarnica, muc pride v drvarnico , pony ga takoj opazi )

PONY : »Oj muc, lej ga lej ga nekaj časa te ni bilo ..»

MUC : » Mjauuubrrm , brrm , brrrmmm , o kom se pogovarjata ? Kdo bi bil srečen s 
teboj? Oj , pony , stari moj , kva dogaja ? »

PONY MIHA : » Sanjam svoje sanje … »

MUC : » Oooo , to tudi jaz nenehno počnem , o debelem sivem golobu na krožniku 
… Mrnjauuu , pa o tolsti podgani , mmmmm ... Pa o celi mišji družinici na jedilniku … 
Mjauuu sanje so čudovite , sploh , če te med sanjami boža moj Rokec in on ima 
veliko časa , da me boža , saj ni nenehno v gibanju , kot drugi otroci 
rnjauuu  … Sanje so prima … In o čem sanjaš ? »

PONY : » Da bi nekega srečnega dne spoznal dečka , ki bi se ponosno in srečno 
peljal z menoj v pomladen dan in bi skupaj uresničila  načrt , da nekoč obiščeva 
morje … »

MUC : » Kul ! Dobre sanje ! In veš kaj stari ? Če si srečen z njimi , ti kar sanjaj , te 
prav nič ne stane … Mrnjauuuu . Moj Rokec mi , medtem ko me boža  pravi , da 
morajo biti sanje drzne in brez meja , ker je sreča na strani pogumni …. Mrnjauuu 
sedaj pa grem malo pokukat za miškami  … » 

PONY : » Ja , ja , Rokec ima prav , sanje morajo biti drzne in brez meja in jaz sem 
pogumen! Tvoj Rok? Kdo je to??? Pripoveduj mi o tvojem Rokcu. »

MUC : » Ah Rokec …. Rokec je prijazen fant, ki me zelo rad boža , zato pa malo 
težje teče, zato je bolj pri miru, bere knjige in veliko, zelo veliko ve , pravkar bere 
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knjigo o druščini na kolesih, ki lovijo lopove … Zelo si želi , da bi tudi on lahko vozil 
kolo , a današnja kolesa imajo drogove čez katere pa Rokec težko spleza in lovi 
ravnotežje, on bi potreboval bolj takega kot si ti brez droga in z malo manjšimi 
kolesi… ( se popraska po glavi )  Mjauuu ejga mašinca sem brihta, ejga, ti si želiš 
fanta , ki bi te imel rad in Rokec si želi prav tako kolo, ki bi ga lahko obvladal… Tristo 
in sedem kosmatih belih pingvinov rešitev je tu ! » 

PONY : » Muc , muc kam tako hitiš??? Muuuccc???«

( muc hitro smukne iz drvarnice  iz ozadja se sliši pesmica )

Če si res močno želiš …

Verjemi , le verjemi !

In ko v sanje se spustiš si radostno to vzemi …

Če res močno si zaželiš

Vesolje bo naredilo ,

Da željo bo na en lep dan

Ti tudi izpolnilo

5. PRIZOR ( muc smukne k dečku na klop in se mu prične dobrikat in se igrat z njim )

MUC : » Brrm , brrrmmm pridi Rokec , rad bi ti nekaj pokazal …. Pridi do drvarnice 
imam presenečenje zate … Pridi , mogoče pa se sanje že izpolnjujejo … Mjauu! »

( Deček vstane in steče za mucem proti drvarnici , odpre vrata in zagleda kolo. ) 

DEČEK : » Muc ! Saj to je kolo !!! In to takšno brez droga , čez katerega bi moral 
dvignit nogo in lovit ravnotežje … Joj muc , to kolo pa bi menda lahko vozil tudi jaz … 
Kako zelo mi bije srce in kako sem srečen !!! Čutim, da bo to kolo ta pravo … ( deček 
se približa kolesu in ga boža ) Hmmm očeta bom prosil, če mi zamenja gume in 
popravi luči , malo ga bom očistil in potem , potem bova poskusila … »

PONY : » Kako prikupen fant ! Takoj sem ga vzljubil in že vem, da bo to moj fant s 
katerim bova postala prava prijatelja!!! O muc kako sem vesel!!!«

SAMOKOLNICA : » Kdo bi si mislil….«
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PODGANA : » Pha , to bomo pa še videli, če bo ga sploh znal vozit … »

( deček prime kolo in ga potisne na dvorišče iz drvarnice na dvorišče )

6. PRIZOR ( na dvorišču so zbrani podgana , samokolnica in muc. Rokec  se je s 
tresočimi rokami prijel za ponyja  in poskušal in poskušal, prijatelji so ju vzpodbujali 
ni mu takoj uspelo )

PODGANA , SAMOKOLNICA  IN MUC : » Dajmo, dajmo , saj zmoreš , saj bo šlo…. 
Sanje se uresničujejo ! »

 ( po nekaj poskusih se zasliši pesmica in glasni vzkliki prijateljev)

PODGANA , SAMOKOLNICA  IN MUC : »Bravooo!!!!!! Uspelo jima je!!!! «

Če si res močno želiš …

Verjemi , le verjemi !

In ko v sanje se spustiš si radostno to vzemi …

Če res močno si zaželiš

Vesolje bo naredilo ,

Da željo bo na en lep dan

Ti tudi izpolnilo….

NARATOR: » In tako sta se Rokec in pony našla in združila svoji želji v eno samo 
veliko srečo . Če si nebi tako zelo želela in verjela bi še danes Rokec sedel na tej 
klopci in pony obujal spomine na stare čase v zapuščeni drvarnici , tako pa drvita po 
ulici in lovita lepe trenutke, ki bodo nekoč čudoviti spomini… Ja, imela sta drzne 
sanje in bila sta pogumna, zato sta sedaj srečna drug z drugim… Tudi vi sanjajte in 
nekega lepega dne se vam bodo sanje izpolnile…«

ZASTOR
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